
 โรงแรมสวนใหญมักจะเรียกตำแหนงงานเปนคำยอภาษาอังกฤษ ผูเขียนเห็นวานาจะนำอักษรยอของคำศัพทเหลา

นี้พรอมความหมายมาพูดถึงไวในฉบับนี้ ซึ่งจะเปนประโยชนตอบุคลากรที่ทำงานในสวนตาง ๆ ของโรงแรมที่บางคนอาจยัง

ไมรูและไมกลาที่จะถามใคร เราลองมาทำความรูจักกับคำยอเหลานี้กันดีไหม 

 “FO” มาจากคำเต็มวา Front Office หมายถึง แผนกสวนหนาของโรงแรม โดย ผูจัดการแผนกสวนหนา มักจะ

ถูกเรียกยอ ๆ วา “FOM” (Front Office Manager) และผูชวยผูจัดการแผนกสวนหนา มักจะถูกเรียกยอ ๆ วา 

“AFOM” (Assistant Front Office Manager) แตเนื่องจากงานโรงแรมเปนงานที่ตองใหบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้น 

จึงมีตำแหนง “MOD” หรือ Manager On Duty เพิ่มขึ้นมาเพื่อมาดูแลงานในแตละกะ (shift) ดวย โดยผูจัดการแตละ

แผนกจะเวียนกันมาเปน MOD ในแตละชิฟทเพื่อชวยดูแลงานสวนหนาใหดำเนินไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

¤ÓÈÑ¾·�¹‹ÒÃÙŒ 
เยาวภรณ เลิศกุลทานนท * 

 สวนพนักงานตำแหนงอื่น ๆ ใน แผนกสวน

หนา จะประกอบดวย พนักงาน “GSA” มาจากคำ

เต็มวา Guest Service Agent หมายถึง 

 พนักงานที่ประจำอยูที่บริเวณเคานเตอร

สวนหนา (Front Desk) มีหนาที่เหมือนพนักงาน 

Receptionist และ Cashier คอยใหบริการลูกคา

เขาพักในโรงแรม เช็คอิน (check in) เช็คเอาท 

(check out) เปนตน ในบางโรงแรมอาจเรียก   

พนักงานตำแหนงนี้วา “GSO” (Guest Service 

Officer) ก็ได 

 “GSC” เปนอีกแผนกหนึ่งที่สังกัดอยูกับแผนกสวนหนา 

“GSC” มาจากคำเต็มวา Guest Service Center หมายถึงศูนย/

แผนกใหบริการลูกคา ทำหนาที่คลายกับแผนกโทรศัพท 

(Telephone Operator) โดยพนักงาน GSC จะตองมีความ

สามารถดานภาษาตางประเทศ สามารถติดตอส่ือสารกับลูกคาตาง

ชาติไดดี โดยแผนกนี้จะใหบริการแบบ one-stop service ไมวา

ลูกคาจะสั่งอาหาร room service หรือ สงเสื้อไปซัก ก็แคยก

โทรศัพทโทรหาแผนก GSC แผนกน้ีก็จะประสานงานไปยังแผนก

บริการอื่น ๆ ใหดวย ทำใหลูกคาไดรับความสะดวก และโรงแรม

สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

* อาจารยประจำภาควิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
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http://www.google.co.th/imglanding?q=hotel+reception&hl=th&gbv=2&tbm=isch&tbnid=

TqNVGL45Jq-CLM:&imgrefurl=http://www.fnetravel.com/english/hongkonghotels/park-

hotel.html&imgurl=http://www.fnetravel.com/english/hongkonghotels/parkhotel/park-hotel-

reception.jpg&w=359&h=270&ei=v4K2TYv_FIqasAOIhs2oAQ&zoom=1&iact=hc&page=5&

tbnh=100&tbnw=125&start=54&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:54&biw=1024&bih=485 สืบคนเมื่อ
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 
http://www.google.co.th/imglanding?q=hotel+reception&hl=th&gbv=2&tbm=isch&tbnid=

TqNVGL45Jq-CLM:&imgrefurl=http://www.fnetravel.com/english/hongkonghotels/park-

hotel.html&imgurl=http://www.fnetravel.com/english/hongkonghotels/parkhotel/park-hotel-

reception.jpg&w=359&h=270&ei=v4K2TYv_FIqasAOIhs2oAQ&zoom=1&iact=hc&page=5&

tbnh=100&tbnw=125&start=54&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:54&biw=1024&bih=485 สืบคนเมื่อ
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 “GRO” มาจากคำเต็มวา Guest Relation Officer หมายถึง พนักงานลูกคาสัมพันธ หรือ พนักงานอาคันตุกะ

สัมพันธ สังกัดอยูกับแผนก Guest Relation Department ซึ่งเปนอีกแผนกหนึ่งในแผนกสวนหนา พนักงาน GRO จะ

มีหนาท่ีตอนรับลูกคา VIP ใหคำแนะนำชวยเหลือลูกคาอื่น ๆ เปนตน โดยพนักงาน GRO มักจะยืนอยูบริเวณล็อบบี้ 

(lobby) ของโรงแรม 

 “HRD” มาจากคำเต็มวา Human Resource Development หมายถึง แผนกทรัพยากรบุคคล บางทีก็นิยม

เรียกยอ ๆ วา แผนก “HR” หรือ แผนก Personnel สวนแผนกฝกอบรม (Training) นั้น บางโรงแรมจะเรียกวา แผนก 

“L&D” หรือ Learning and Development 

 “DOS” มาจากคำเต็มวา Director Of Sales หมายถึง ผูอำนวยการแผนกขายหองพัก สวนตำแหนงรองลงมา 

คือ ผูจัดการแผนกขายหองพัก (Manager Of Sales) จะเรียกวา “MOS” สวนพนักงานในแผนกนี้ เรามักจะเรียกวา 

Sales Executive 

บรรณานุกรม
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สงใบสมัครสมาชิก หรือใบสั่งซ้ือพรอมธนาณัติ / ตั๋วแลกเงิน ไปที่ คุณชูเกียรติ เศรษฐสิริสกุล 
 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

 ๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ 

 ธนาณัติสั่งจายตู ปณ.๙ มหาวิทยาลัยสยาม ๑๐๑๖๐ 

ใบสมัครสมาชิกวารสารกระแสวัฒนธรรม 
 

ชื่อ...........................................................................................................................สกุล............................................................................................................................... 

ที่อยู เลขที.่....................................................ซอย/ตรอก...................................................................ถนน.................................................................................. 

แขวง/ตำบล....................................................................เขต/อำเภอ...................................................................จังหวัด......................................................... 

รหัสไปรษณีย....................................................โทรศัพท..............................................................................โทรสาร................................................................. 

ตองการสมัครเปนสมาชิกวารสารกระแสวัฒนธรรม ฉบับที.่...........................ประจำเดือน................................................................. 

พ.ศ.............................................ถึง ฉบับที่...................................ประจำเดือน....................................................................พ.ศ.............................................. 

 ราคาจำหนาย  :  เลมละ ๖๐ บาท 

 สมัครเปนสมาชิก  :  ๑ ป (๒ เลม) ๑๐๐ บาท (รวมคาสง) 

   ๒ ป (๔ เลม) ๒๐๐ บาท (รวมคาสง) 

t t t t t t t t t t t t t t

ใบสั่งซ้ือหนังสือ 
 

ชื่อ...........................................................................................................................สกุล............................................................................................................................... 

ที่อยู เลขที.่....................................................ซอย/ตรอก.....................................................................ถนน................................................................................ 

แขวง/ตำบล....................................................................เขต/อำเภอ...................................................................จังหวัด......................................................... 

รหัสไปรษณีย....................................................โทรศัพท..............................................................................โทรสาร................................................................ 

หนังสือที่ตองการส่ังซ้ือ 

 ๑. ............................................................................................................................จำนวน................................................เลม 

 ๒. ............................................................................................................................จำนวน................................................เลม 

 ๓. ............................................................................................................................จำนวน................................................เลม 

t t t t t t t t t t t t t t
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